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Participatie in Goirle 
   
 

 
Alvorens het aangenomen beleid: 
 
In eerste instantie heeft de heer Peter de Brouwer, grondeigenaar van de percelen, in een 
vergadering, alvorens hebben van beleid aangegeven dat hij graag een zonnepark zou willen 
realiseren. Ook hier is reeds met de buurt gesproken om dit eventueel coöperatief te doen, maar 
hierop is destijds geen reactie gekomen. Althans geen positieve reactie.  
 
Na het aangenomen beleid: 
 
 
Energiecoöperatie Duurzaam Riel-Goirle: 
In de aanloop van het project is er gekeken naar wie eventuele samenwerkingspartners zouden zijn. 
Hier is ook over gesproken met de gemeente. Er is besloten dat het project een lokaal gedragen 
project zou moeten zijn. Om deze reden is er in een vrij vroeg en prematuur stadium contact gelegd 
met Energiecoöperatie Riel-Goirle. Om deze reden is er op 15 juli 2020 een gesprek geweest met de 
energiecoöperatie Riel-Goirle om het project te bespreken. Hierin is gesproken over de eventuele 
mogelijkheid om het project een volledig postcoderoosproject te maken, waarbij het project in zijn 
geheel ten goede komt van de omgeving. In dit overleg waren de geluiden positief.  
 
Vervolgens is de heer Rob de Bruijn (voorzitter duurzaam Riel-Goirle) aanwezig geweest bij de 
informatieavond op 29-09-2020. Hier heeft hij ook kort gesproken.  
 
Vervolgens heeft er nog een overleg plaatsgevonden op 28 januari 2021 tussen NRG2All en de 
energiecoöperatie plaatsgevonden via Teams.  
 
Er is nog geen overeenkomst gesloten tussen de duurzaam Riel-Goirle en NRG2All, maar naar elkaar 
is wel uitgesproken dat de intentie er is om het zonnepark, als een postcoderoosproject te 
ontwikkelen. 
 
Biodiversiteitsteam Goirle-Riel: 
 
Op 15 juli 2020 is er besproken, met de gemeente, dat het biodiversiteitsteam Goirle-Riel betrokken 
zou worden bij de projecten. Om deze reden zijn de heren van Biodiversiteitsteam Goirle-Riel 
uitgenodigd voor de bijeenkomst op 29-09-2020. Twee heren zijn aanwezig geweest en hebben 
aandachtig meegeluisterd naar de projectplannen. 
 
Nadien is herhaaldelijk via e-mail contact geprobeerd te leggen. Helaas is dit niet gelukt. Er is na de 
informatiebijeenkomst in het Jan van Besouwhuis geen contact meer geweest tussen het B- team 
Goirle-Riel en NRG2All. 
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Op 23-12-2020 is zowel de landschappelijke inpassing als de ruimtelijke onderbouwing per e-mail 
verstuurd aan hen. Er is hier dan ook geen reactie opgekomen. 
 
Omwonenden Abcovensedijk: 
 
Er zijn een aantal omwonenden (in totaal 47) omwonenden aangeschreven voor de bijeenkomst op 
29-09-2020. Een groot deel van de aangeschreven personen is aanwezig geweest. Qua omwonenden 
had een groot deel van de omwonenden henzelf gebundeld, daar zij grotendeels afkomstig zijn uit een 
familie. Tijdens de bijeenkomst heeft de heer Rens de Brouwer, woonachtig tegenover het zonnepark 
aan de Abcovensedijk 8, zichzelf als woordvoerder van de andere omwonenden gesteld.  
 
Er heeft herhaaldelijk mailverkeer plaatsgevonden tussen de heer Rens de Brouwer en NRG2All. Dit 
heeft uiteindelijk geresulteerd tot een fysieke meeting op vrijdag 30-10-2020. In dit gesprek is een 
voorstel gedaan vanuit de omwonenden.  
 
Uiteindelijk is dit weer opgevolgd door een mailwisseling. 
 
Als ontwikkelaar zullen wij tijdens de vergunningprocedure wederom contact opnemen met de heer 
Rens de Brouwer om de omwonenden te updaten over het vervolg.  
 
 
 
 


